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ลผ.บช. 04/2561
วันที 13 มีนาคม 2561
เรื อง

จ่ายเงินปั นผลและกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยทีประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั ลีพฒั นาผลิตภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เมือ
วันอังคารที 13 มีนาคม 2561 ได้มีมติทีสําคัญดังนี<
1) อนุมตั ิให้บริ ษทั จ่ายเงินสดปั นผลประจําปี 2560 ในอัตราหุ น้ ละ 0.19 บาท โดยจัดสรรจากผล
การดําเนิ นงาน สําหรับงวดระยะเวลาตั<งแต่วนั ที 1 มกราคม 2560 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2560
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่าย 175,214,247.69 บาท ซึ งคิดเป็ นประมาณร้อยละ 93 ของกําไรสุ ทธิ ตาม
งบกําไรเฉพาะกิจการ (หรื อประมาณร้อยละ 92 ของกําไรสุ ทธิ ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
ตามงบการเงินรวม) โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที 18 พฤษภาคม 2561 ซึ งมีรายละเอียด
การจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานแยกตามส่ วนงาน ดังนี<
1.1 จัดสรรกําไรจากกิจการทีได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดย
จ่ายในอัตราหุ น้ ละ 0.08 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายจํานวน 73,774,420.08 บาท โดยผู ้
ได้รับเงินปั นผลในส่ วนนี< จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย และผูถ้ ือหุ น้ ทีเป็ น
บุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี
1.2 จัดสรรกําไรจากเงินปั นผลหรื อเงินส่ วนแบ่งกําไรทีได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนํามารวมคํานวณเป็ น
รายได้ เพือเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ น้ ละ 0.07 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายจํานวน
64,552,617.57 บาท โดยผูไ้ ด้รับเงินปั นผลในส่ วนนี< จะต้องถูกหักภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย
และผูถ้ ือหุ น้ ทีเป็ นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี
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1.3 จัดสรรกําไรจากกิจการทีต้องเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ โดย
จ่ายในอัตราหุ น้ ละ 0.04 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายจํานวน 36,887,210.04 บาท โดยผู ้
ได้รับเงินปั นผลในส่ วนนี< จะต้องถูกหักภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย และผูไ้ ด้รับเงินปั นผลทีเป็ น
บุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีจากเงินปั นผลเท่ากับเงินปั นผลคูณ 1/4 ตามมาตรา 47
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
2) กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 ในวันศุกร์ ที 27 เมษายน 2561 เวลา 14:30
นาฬิกา ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร เลขที 54 ถนนสุ รวงศ์ แขวงสี พระยา
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร และกําหนดรายชื อผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2561 และมีสิทธิ รับเงินปั นผลดังกล่าว ในวันศุกร์ ที 30 มีนาคม 2561 (Record Date)
ทั<งนี<การให้สิทธิ เงินปั นผลดังกล่าวข้างต้น ยังมีความไม่แน่นอน เนื องจากต้องรอการอนุมตั ิจาก
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 ก่อน
ดังนั<น บริ ษทั จึงได้กาํ หนดให้มีระเบียบวาระการประชุมเพือพิจารณาเรื องต่าง ๆ ดังนี<
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2560
พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ< นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรและจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560
พิจารณาแต่งตั<งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาแต่งตั<งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561
พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ามี)
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อนึ ง สําหรับรายละเอียดของวาระการประชุ มปรากฏในหนังสื อนัดประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
2561 ซึ งบริ ษทั จะเริ มเผยแพร่ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.leepattana.com) ตั<งแต่วนั ที 27
มีนาคม 2561 เป็ นต้นไป
จึงเรี ยนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายนิพนธ์ ลีละศิธร )
ประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ

